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Lentewandeling
Nu zondag 27 mei: lentewandeling om 9
uur aan het museum van Ename!
Meer info via: guido.tack1@telenet.be of
0474/90 02 30
Werkdag op het Schuifelbeen
Nu zaterdag 26 mei houden we op het
Schuifelbeen (hoek Natendries-Wallebos)
een werkdag om het maaisel van het
Schuifelbeen af te voeren. Je wordt om
9u aan de loods verwacht als je wil
meehelpen. Tussendoor is er een demo
maaien met Oostenrijkse zeisen. Deze
werkdag wordt ’s avonds afgesloten met
een BBQ. Zoals elk jaar organiseren de
oude sokken van JNM van 25 tot 28 mei
hiervoor een weekendje om ons te
helpen. Info en inschrijven voor de BBQ
kan bij Pieter: pieterblonde@hotmail.com
of 0488/362.279

cursus natuurgids.
Meer info op www.c-v-n.be of bij Pieter
Blondé: pieterblonde@hotmail.com,
tel. 055/33.54.49.
www.waarnemingen.be
De laatste maand is er zeer intensief
geïnventariseerd. Dagelijks werden er
soorten gevonden waarvan we nog niet
wisten dat ze hier voorkwamen. Zo
werden er op 1 dag maar liefst 40 nieuwe
soorten kostmossen gevonden, werden er
16 soorten kevertjes gedetermineerd,
waarvan 15 soorten hier nog onbekend
zijn. Bij de zeldzaamheden
werden
paddenstoelen
zoals
gesteelde
druppelzwam
en
kroontjesknotszam
gevonden (zie foto hieronder van Gunter
Groenez). Een zwarte ooivaar vloog over.
Verschillende dieren van het rolrond
vliegend hert zaten in een reeds half
vermolmde dikke oude beuk,…

Nachtvlinders vangen
Iedereen is welkom op het nachtvlinderonderzoek van zaterdag 16 juni.
Vanaf 22 uur tot in de vroege uurtjes
zullen we met speciale lampen rondom de
loods zoveel mogelijk nachtvlindersoorten
lokken,
vangen
en
inventariseren.
Afspraak
aan
de
loods
in
de
Braambrugstraat 43, Oudenaarde.
Meer info: Pieter Blondé, 0488/362.279
20 jaar Bos t’Ename
Dit jaar bestaat de werkgroep Bos
t’Ename 20 jaar. Dat wordt gevierd op 15
september 2012. Overdag werken we en
’s avonds feesten we!
Wordt natuurgids
In september start er in Bos t’Ename een

Bosgroeten van de stuurgroep.

